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Bem-vindos!

Desafios das Alterações Climáticas!

Olá e sê bem-vindo ao projeto PLANet B. Nesta segunda edição da newsletter, vamos dar-te 
algumas informações sobre o conteúdo educativo que temos vindo a preparar, que visa apoiar 
os jovens e técnicos de juventude a combater as alterações climáticas!

O PLANet B visa envolver 
os jovens de toda a Europa 
na educação sobre as 
alterações climáticas, de 
forma a avaliar como é 
que os próprios hábitos 
podem contribuir para as 
alterações climáticas e criar 
soluções que permitam as 
gerações futuras a travar 
as alterações climáticas, e a 
ajudar a proteger o planeta. 
Como diz o nosso lema: Não 
há um PLANETA B! Por isso, 
precisamos de conscientizar 
os jovens para a proteção do 
planeta Terra!

No projeto PLANet B, a nossa 
abordagem é envolver os 
jovens na resolução de uma 
série de “desafios sobre 
as alterações climáticas” 
que construirão a sua 
capacidade de resolução 
de problemas, trabalho de 
equipa e pensamento crítico 
e criativo; e desenvolverão 
o seu conhecimento e 
compreensão dos principais 
desafios das alterações 
climáticas que enfrentamos 
na sociedade. 

Através de um compêndio 
de 30 Breakouts Digitais, 
os jovens e os técnicos 
de juventude vão ser 
desafiados a examinar as 
causas, impactos e efeitos 
das alterações climáticas, 
enquanto avaliam o seu 
próprio contributo para a 
crise climática. Trabalhando 
individualmente ou em 
grupo, os jovens irão resolver 
os desafios propostos, de 
forma a aumentar o seu 
conhecimento sobre o que 
é necessário fazer para 
combater as alterações 
climáticas! 

Atualmente, todos os 
parceiros estão a terminar 
o desenvolvimento dos 
Breakouts Digitais e estarão 
prontos para acederes online 
no Outono de 2021! 



Formação para Técnicos 
da Juventude
Sabemos que temos objetivos ambiciosos, mas temos 
assistido a várias iniciativas de combate às alterações 
climáticas – Fridays for Future, Extinction Rebellion, etc. – 
que os jovens estão preparados para a mudança! De forma 
a garantir que os técnicos da juventude possam apoiar 
estes jovens em torno da sustentabilidade e ação climática, 
bem como apoiar a integração dos Breakouts Digitais 
na sua intervenção educativa, os parceiros do PLANet B 
desenvolveram um programa de formação inovador para 
os técnicos de juventude. O programa de formação integra 
3 módulos educativos que serão implementados com os 
técnicos de juventude num ambiente de formação presencial, 
assim que possível. Os módulos são: 

• Módulo  1 – Introdução à aprendizagem baseada em 

desafios

• Módulo  2 – O desenvolvimento de Breakouts Digitais

• Módulo  3 – Avaliação e Planeamento de recursos em 

Breakout Digitais para a intervenção educativa com jovens 

Estes módulos apoiarão os técnicos de juventude a aplicar, 
desenvolver e avaliar os seus Breakouts Digitais na sua 
intervenção educativa com jovens.

O currículo também apoiará os técnicos da juventude 
a desenvolver o seu próprio conhecimento acerca da 
problemática das alterações climáticas, de forma a poderem 
aconselhar os jovens que querem atuar nesta área. Os 
parceiros do projeto criaram 6 unidades de aprendizagem, 
que abordam os seguintes tópicos:

• Redução de Resíduos
• Upcycling e Economia Circular
• Efeciência Energética
• Viagens e Transportes
• Ecossistemas Sustentáveis 
• Hábitos de Consumo



Através desta mistura única de tópicos e abordagens de aprendizagem, acreditamos que este 
programa proporcionará aos técnicos de juventude uma experiência de aprendizagem  única e 
valiosa.

O programa de formação vai ser pilotado num evento de formação transnacional, que irá 
juntar 6 técnicos de juventude de países diferentes na Holanda! Inicialmente, o nosso plano 
era acolher este evento na Holanda no Verão de 2021; contudo, com a COVID-19, é provável que 
a formação se realize online. Embora gostássemos de nos encontrar presencialmente, pelo 
menos desta forma estamos a ajudar o planeta! 

Para saberes mais sobre este projeto sobre as alterações climáticas direcionado para os jovens, 
segue-nos no Facebook: https://www.facebook.com/Planet-B-108388667627519  
e visita o nosso website para mais informações: https://planetbproject.eu/en/ v

Queres saber mais?
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